
Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
obce Hamuliakovo 

č. 2/2023 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy  

a na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené pred schválením:   14.2.2023 

 

Zvesené pred schvaľovaním: 28.2.2023 

 

Schválené:   

 

Vyvesené po schválení:   

 

Nadobúda účinnosť:    

 
 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE HAMULIAKOVO 

č. 2/2023 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy  
a na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 

 
 
Obec Hamuliakovo v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. c) zákona 
č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
mení znenie Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) č.2/2022 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských 
zariadení na území obce Hamuliakovo 
 
nasledovne: 
 
Príloha č. 1 k VZN: Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy a dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo podľa koeficientov 
pre rok 2022 
sa nahrádza   
Prílohou č. 1 k VZN: Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy a dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo podľa koeficientov 
pre rok 2023 
 
 
VZN 1/2021 v znení článkov 1 až 9, schválené Obecným zastupiteľstvom 
Hamuliakovo dňa 25.2.2021 a účinné od 12.3.2021 zostáva platné a účinné 
v nezmenenom znení. 
 
 
 
 Ing. Ludmila Goldbergerová 
 starostka 
 
 

 
 
 

  



Príloha č. 1 k VZN 

 
Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy  
a dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo podľa koeficientov 
pre rok 2023      
      
Výnos dane určený na originálne kompetencie pre obec Hamuliakovo na rok 2023  
odhad (zverejnený k 1/2023) z podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2023:  

637 916 eur 
 

Rozdelenie:     

  

Počet detí 
podľa výkazu 
o počte žiakov 

k 15.9.2020 

Koeficient 
podľa 
nar.vlády 

Počet x 
koef. 

Celková dotácia na mzdy 
a prevádzku na rok v € 

Materská škola, 
zriaďovateľ Obec 
Hamuliakovo 

131 24,6 3.222,60 371.228,00  371.228,00 

Školský klub detí, 
zriaďovateľ Obec 
Hamuliakovo 

133 6,0 798,0  91.926,00  91.926,00 

Zariadenie 
školského 
stravovania, 
zriaďovateľ 
Obec 
Hamuliakovo  
ŠJ  

ZŠ 293 1,8 527,40 60.754,00  

101.498,00  
MŠ 131 2,7 353,70 40.744,00 

Správa šk. objektov 424 1,5 636,00 73.264,00  73.264,00 

Spolu     5.537,70 637.916,00  637.916,00 

 


